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Ονομαηεπώνςμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγυνίζμαηορ:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

Η Ελληνική και πάλι ζηο πποζκήνιο  

 

 Η ππνρψξεζε ησλ ειιεληθψλ ζπνπδψλ ζηα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ηδίσο ηεο 

Δπξψπεο, νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ εμνβειηζκφ1 ησλ αλζξσπηζηηθψλ γξακκάησλ απφ 

ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ (Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ). Απφ ηνλ εμνβειηζκφ 

απηφλ σθεινχληαη λέα γλσζηηθά αληηθείκελα (ε πιεξνθνξηθή, ε πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε, νη βηνινγηθέο επηζηήκεο, πνιιέο μέλεο γιψζζεο, δηάθνξεο πξαθηηθέο γλψζεηο 

θ.ά.). Η θαηάξγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Διιεληθψλ ζηα ζρνιεία ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, φπνπ 

δηδαζθφηαλ παιαηφηεξα, αποθάππςνε ηνπο λένπο λα αθνινπζήζνπλ ειιεληθέο ζπνπδέο ζηα 

παλεπηζηήκηα εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο. Έηζη, ςποσώπηζαν 

ζηαδηαθά θαη νη ειιεληθέο ζπνπδέο απφ ηα παλεπηζηήκηα, έθιεηζαλ θαη θιείλνπλ νη έδξεο 

Διιεληθψλ, φηαλ απνρσξήζεη ν θαζεγεηήο πνπ θαηέρεη ηελ έδξα.[…]  

 Αλ ππάξμνπλ αλάγθεο δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο (ηεο αξραίαο, θπξίσο, αιιά θαη ηεο 

λέαο), ζα ηνλσζνχλ θαη ζα μαλαδσληαλέςνπλ νη ειιεληθέο ζπνπδέο ζηα παλεπηζηήκηα. Πεγή 

ζπγθξαηεκέλεο αηζηνδνμίαο είλαη ην γεγνλφο φηη ε παγθφζκηα θξίζε πνπ καζηίδεη ηνλ θφζκν 

ζήκεξα νδεγεί ζε αλαδεηήζεηο πνπ μαλαθέξλνπλ ζην πξνζθήλην ηνλ άλζξσπν, ηελ αλζξσπηά 

θαη έλαλ λέν αλζξσπηζκφ κέζα απφ ηηο δηαςεχζεηο νπηνπηθψλ2 πξνζδνθηψλ, ηηο 

απογοηηεύζειρ κηαο καδηθήο ζηξνθήο ζηνλ θαηαλαισηηζκφ, ηελ τεύηικη νηθνλνκηθή 

επθνξία3 ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη, θπξίσο, ηελ απάξλεζε θαζηεξσκέλσλ αμηψλ πνπ 

θψηηδαλ ηνλ δξφκν ηνπο.  

 Γεληθφηεξα, ην θεθάιαην ηεο ρψξαο καο πνπ ιέγεηαη «ειιεληθή γιψζζα» δελ ην 

έρνπκε αμηνπνηήζεη φζν ζα έπξεπε εληφο θαη εθηφο Διιάδνο. Μέζα ζηε ρψξα καο σο αμία 

πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ ηζηνξία, ηε λννηξνπία, ηελ ίδηα ηελ ηαπηφηεηά 

καο θαη, πάλσ απ’ φια, κε κηα πνηφηεηα ζθέςεο πνπ αλαγθαζηηθά πεξλάεη κέζα απφ ηε 

γιψζζα. Καη θπζηθά, κε κηα πνηφηεηα παηδείαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε 

γιψζζα. Έμσ απφ ηε ρψξα καο πάιη δελ έρνπκε πξνβάιεη ηελ ειιεληθή γιψζζα κε ζσζηφ  

θαη νπζηαζηηθφ ηξφπν, φρη κε κεγαινζηνκίεο θαη αιαδνλεία. Γηα παξάδεηγκα, δελ έρνπκε 

θαηαδείμεη ηη πξνζθέξεη ε γλψζε ηεο Διιεληθήο ζηνπο νκηιεηέο άιισλ επξσπατθψλ 

γισζζψλ γηα κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο απαηηεηηθψλ ιέμεσλ ηεο δηθήο ηνπο 

γιψζζαο, φηαλ απνηεινχλ δάλεηα απφ ηελ Διιεληθή.  



 

 

 Οη ρηιηάδεο ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ Διιεληθή πξψηα θαη πάλσ απ’ φια 

ζπληζηνχλ έλλνηεο εθθξαζκέλεο κε ειιεληθέο ιέμεηο. Καη είλαη κε ηέηνηεο έλλνηεο πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ηα λνήκαηα, κε ηα νπνία ιεηηνπξγεί ε αλζξψπηλε ζθέςε. Μεγάιν κέξνο ηνπ 

δπηηθνχ επξσπατθνχ ζηνραζκνχ έρεη βαζηζηεί θαη εθθξαζηεί κε ηέηνηεο έλλνηεο-ιέμεηο. Σε 

απηφ ην ζθεπηηθφ ζηεξίδεηαη άιισζηε ε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο ηεο Αγγιίαο λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο ήδε απφ ην Γεκνηηθφ. Η δηαδηθαζία πξψηκεο επαθήο ησλ κηθξψλ 

καζεηψλ κε απαηηεηηθέο έλλνηεο-ιέμεηο, πξνθαλψο απφ θαηαιιήισο επηιεγκέλα ή 

ζπληεηαγκέλα θείκελα, αλακέλεηαη λα δηεπξχλεη ηε ζθέςε ηνπο θαη λα αζθήζεη βαζκεδφλ4 ηε 

δηαλνεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα ζε ζπζρεηηζκφ κε έλλνηεο-ιέμεηο πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηε κεηξηθή 

ηνπο γιψζζα.  

 

 

Γ. Μπαμπινιώηης εθ. Το Βήμα, 30.12.2012 (διαζκεσή).  

 
1 εμνβειηζκφο: απνβνιή, απνκάθξπλζε, θαηάξγεζε  

2 νπηνπηθφο: κε ξεαιηζηηθφο, εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο  

3 επθνξία: ζπλαίζζεκα ή θαηάζηαζε ςπρηθήο επεμίαο θαη αηζηνδνμίαο  

4 βαζκεδφλ: ζηαδηαθά 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  

 

Α1.Πνηα άπνςε ππνζηεξίδεηαη ζηελ ηξίηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή 

γιψζζα; (60-80 ιέμεηο) (Μονάδερ 15) 
 

Α2. Γηα πνηνπο ιφγνπο, ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ θεηκέλνπ, ε ειιεληθή γιψζζα έρεη 

ζεκαζία γηα ηνπο Δπξσπαίνπο; (50-60 ιέμεηο) (Μονάδερ 10) 

 

Β1. Να βξείηε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ. (Μονάδερ 5) 
 

Β2. Να βξείηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη ε ηξίηε παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ 

(Γεληθφηεξα, ην θεθάιαην......Διιεληθή) (Μονάδερ 5) 

 

Β3. α.Να επηζεκάλεηε πνηεο απφ ηηο παξαθάησ θξάζεηο/πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε θπξηνιεθηηθή/δεισηηθή θαη πνηεο κε κεηαθνξηθή/ζπλππνδεισηηθή 

ζεκαζία:  

 

α. «Η ππνρψξεζε ησλ ειιεληθψλ ζπνπδψλ» 

β. «ζα μαλαδσληαλέςνπλ νη ειιεληθέο ζπνπδέο ζηα παλεπηζηήκηα» 

γ. «Η δηαδηθαζία πξψηκεο επαθήο ησλ κηθξψλ καζεηψλ κε απαηηεηηθέο έλλνηεο-ιέμεηο» 

 

(Μονάδερ 6) 
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β. Να θάλεηε δχν πξνηάζεηο κε ηε ιέμε θεθάιαην. Σηελ πξψηε πξφηαζε ε ιέμε ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξηνιεθηηθά ελψ ζηε δεχηεξε ζα ρξεζηκνπνηείηαη κεηαθνξηθά. 

 

(Μονάδερ 4) 

 

Β4. α. Να αλαιχζεηε ηηο παξαθάησ ιέμεηο ζηα ζπλζεηηθά ηνπο θαη λα γξάςεηε κία θαηλνχξηα 

ζχλζεηε ιέμε κε ην δεχηεξν ζπλζεηηθφ: αποτωρήζει, αναζηηήζεις, ζσζτεηιζμό, πρόζβαζης, 

εκθραζμένες. 

 

(Μονάδερ 5) 

 

Γ. Να γξάςεηε έλα άξζξν πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζην νπνίν 

λα εμεγήζεηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεηε ε γισζζνκάζεηα γηα ηνλ λέν 

ζηε ζχγρξνλε επνρή θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηνχληαη, ψζηε απηή λα κελ απνβαίλεη ζε 

βάξνο ηεο γλψζεο ηεο κεηξηθήο καο γιψζζαο. (350-400 ιέμεηο) 

 

(Μονάδερ 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


